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Hannu Ovaskainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
20.4.2021 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 122
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja
kuvayhteyden. Poissa oli valtuuston varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että lisäpykälänä asialistalla on elinvoiman toimialajohtajan
haastatteluryhmän kokoonpanon tarkistaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi
työjärjestyksen.
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§ 123
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja.
Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Kalervo Björkbacka.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja.
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§ 124
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset
katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.
Päätös
Kaupunginjohtaja informoi ajankohtaisissa asioissa House of Laplandin rahoitukseen
liittyvistä ajankohtaisista asioista, koronan tilanteesta, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n
sekä Napapiirin Residuum Oy:n ajankohtaisista asioita, kaupungin talouteen ja
rahoitustilanteeseen liittyvistä lainsäädäntöön ym. perustuvista muutoksista,
kaupungin oman Green Deal -hankkeen valmistelusta, elvytysrahan
valmistelutilanteesta sekä Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeesta.
Puheenjohtaja totesi, että hän on 21.4. alkaen lomalla. Puheenjohtaja muistutti
valtuustoryhmiä omistajapoliittisten linjausten kommentoinnista 20.4. mennessä.
Puheenjohtaja informoi myös Sime Rockin rahoitushakemuksesta sekä kiinteisöjen
omistajuuskysymyksistä. Lisäksi puheenjohtaja muistutti sisäisen valvonnan kyselyyn
vastaamisesta sekä kaupunginhallituksen itsearviointikyselyyn vastaamisesta.
Toimialajohtaja Antti Lassila ja vastuualuepäällikkö Ville Vitikka informoivat vanhusten
asumispalveluihin liittyvästä välivuokrausesityksestä.
Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo informoi Korkalovaaran koulun korjauksiin
liittyvistä asioista.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja teatterin hallituksen
puheenjohtaja informoivat Rovaniemen teatterin ravintolanpitoon liittyvästä asiasta.
Kaupunginhallitus kävi läpi talous- ja rahoitusjohtajan sekä elinvoiman
toimialajohtajan haastatteluun liittyvät asiat. Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari
sekä elinvoimajohtaja Jukka Kujala poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Sanna Karhu informoi avustusuudistustyöryhmän työskentelystä.
Juhani Juuruspolvi tiedusteli 30.11.2020 jättämänsä selvityspyynnön vastauksen
valmistelusta. Puheenjohtaja totesi, että selvitykseen palataan 19.4.2021 Kylien
kehittämissäätiön hallintoneuvoston kokouksessa.
Aatos Nätynkin informoi Lohijokitiimi ry:n kokouksesta.
Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.17 - 14.30. Sanna Karhu poistui klo 14.17. Hilpi
Ahola saapui klo 14.29.
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§ 125
Luovutusehdot KTY-2 tontille, Aittatie 13
ROIDno-2021-1142
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Sijaintikartta Aittatie 13
Lampelan alueen asemakaavamuutos on tullut voimaan 16.3.2017 ja aluetta koskevat
tonttien luovutusehdot on määritetty 24.4.2017. Käytetty hinnoittelu perustuu alueella
tehtyyn lunastustoimitukseen.
Tontti 698-2-64-11, osoitteessa Aittatie 13 ei ole rakentunut asemakaavan mukaisesti.
Tonttiin on ollut useita kiinnostuneita rakennuttajia ja palveluyrityksiä yksityistä
liikunta/padel-hallin rakentamista varten, mutta tontin voimassa oleva hinnoittelu ei
vastaa kyseisen toiminnan käypää hinnoittelua. Tonttia koskeva kaavamerkintä KTY-2
kuitenkin mahdollistaa kyseisen toiminnan. Kaupungilla ei ole osoittaa yksityiselle
liikuntapalvelulle muulla tarkoitukseen sopivalla kaavamerkinnällä olevaa tonttia
hankkeen toteuttamista varten.
Kysynnästä johtuen paikkatieto- ja tonttipalvelut ovat esittäneet mahdollisille tontista
kiinnostuneille, että tontille määritetään luovutusehdot yksityistä liikuntapalvelujen
tuottamista varten ja tontti laitetaan avoimesti haettavaksi ko. tarkoitusta varten.
Tontti luovutetaan hakemusten perusteella ja tonttia koskevassa
maanvuokrasopimuksessa käyttötarkoitus yksilöidään. Mikäli alueen käyttötarkoitus
muuttuu, kaupunki pidättää itselleen oikeuden vuokran tarkistamiseen KTY-2
käyttötarkoituksen mukaiseksi.
Paikkatieto- ja tonttipalvelut ovat teettäneet ulkopuolisen arvion yksityiselle
liikuntapalvelulle tarkoitettujen tonttien hinnoittelusta. Arvion perusteella yksityisen
liikuntapalvelujen toiminnan käypä arvo on kohteen sijannista riippuen 40 - 60 %
alueen KTY käyttötarkoituksen mukaisesta hinnoittelusta. Arvion perusteella
paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että tontin perusvuokra on 50 % alueen KTY-2

käyttötarkoituksen mukaisesta hinnoittelusta 140 €/kem2 (indeksi 1913) eli 70 €/kem2.
Tontilla on rakennusoikeutta 2580 kem2.

Korjattuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974 perusvuokraksi muodostuu
9017,67 euroa (72,23 €/kem2 x 2580 kem2 x 5 %).
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki luovuttaa tontin 698-2-64-11,
osoitteessa Aittatie 13 seuraavin ehdoin:
1. Tontti vuokrataan yksityistä liikuntapalvelujen tuottamista varten.
2.
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2. Tontin perusvuokra on 9017,67 euroa sidottuna elinkustannusindeksin
pistelukuun 1974.
3. Vuokra-aika on 30 vuotta.
4. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun mukaisia ehtoja.
5. Kaupunki pidättää vuokrasopimuksen yhteydessä itsellään oikeuden tarkistaa
vuokra asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen mukaiseksi, mikäli
käyttötarkoitus muuttuu muuksi kuin yksityiseksi liikuntapalveluksi.
6. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Paikktaieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Martikainen
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§ 126
EV-alueen hankinta ja vaihto T-tontin alueeseen, Energiakatu
ROIDno-2021-1221
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liitekartta Energiakatu
2 Vaihtokirjaluonnos EV-alue ja T-tontti, Ylijurva
3 tonttijakoluonnos
Kiinteistöjen 698-401-34-50 ja 698-401-34-38 omistajien kanssa on neuvoteltu
asemakaavan mukaisen EV-alueen luovuttamisesta kaupungille oheisen liitekartan
mukaisesti. Viereiselle teollisuustonttien korttelialueelle ollaan
laadittu tonttijakoehdotus, joka on hyväksytty 29.3.2021. Tonttijaolla on osoitettu
kulku muodostettavalle teollisuustontille 698-9075-2 Energiakadun kautta. Lisäksi
Energiakadun ja Teollisuustien kulmaukseen muodostetaan tontti 698-9-9075-1, jonka
pinta-ala on 4.151 m2.

Maanomistajien kanssa on sovittu maa-alueiden vaihdosta siten, että Rovaniemen

kaupunki luovuttaa kiinteistöstä 698-401-171-0 n. 4151 m2 suuruisen määräalan, joka
muodostaa asemakaavan ja tonttijaon mukaisen teollisuustontin 9-9075-1. Määräalan
arvo määräytyy alueella voimassa olevan teollisuustonttien hinnoittelun mukaisesti

korjattuna elinkustannusindeksillä 1974 (12,56 €/m2) siten, että tontin arvo on
52.136,56 euroa. Maanomistajat luovuttavat kaupungille kiinteistöstä 698-401-34-50 n.
8.529 m2 suuruisen määräalan sekä kiinteistöstä 698-401-34-38 n. 365 m2 suuruisen
määräalan, jotka ovat asemakaavan mukaista EV-aluetta. Luovutettavien
asemakaavan mukaisten EV-aluiden arvo on 20.456,20 euroa. Lisäksi maanomistajat
maksavat kaupungille välirahaa 31.680,36 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupungin ja Ilpo Ylijurvan ja
Aarne Ylijurvan (Maanomistajat) omistamien maa-alueiden välillä suoritetaan
seuraava vaihto:
1. Rovaniemen luovuttaa luovuttaa kiinteistöstä 698-401-34-20 n. 4151 m2
suuruisen määräalan, joka muodostaa teollisuustontin 9-9075-1. Määräalan arvo
määräytyy alueella voimassa olevan teollisuustonttien hinnoittelun mukaisesti
korjattuna elinkustannusindeksillä 1974 (12,56 €/m2) siten, että tontin arvo on
52.136,56 euroa.
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2. Ilpo Ylijurva ja Aarne Ylijurva luovuttavat kaupungille kiinteistöstä 698-401-34-

3.
4.
5.

6.
7.

50 n. 8.529 m2 suuruisen määräalan sekä kiinteistöstä 698-401-34-38 n. 365 m2
suuruisen määräalan. Määräalat ovat asemakaavan mukaista EV-aluetta.
Luovutettavien asemakaavan mukaisten EV-aluiden arvo on 20.456,20 euroa.
Maanomistajat maksavat vaihdon yhteydessä kaupungille välirahaa
31.680,36 euroa.
Vaihdonosapuolet luovuttavat maa-alueet velka- ym. vastaavista rasituksista
vapaana.
Kaupunki maksaa vaihtokirjan laatimiskustannuksen ja kaupanvahvistajan
palkkion. Osapuolet vastaavat kiinteistönmuodostamis- ja
lainhuudatuskustannuksista saamansa alueen osalta.
Luovutusta koskeva vaihtokirja on allekirjoitettava viimeistään 30.6.2021
mennessä.
Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleisten ehtojen ja oheisen
vaihtokirjaluonnoksen mukaiset.

Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Maanomistajat/Paikkatieto- ja tonttipalveut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen,
Hautaniemi
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§ 127
Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöä Uusi-Luoma-Karvo 698-401-53-221 koskevassa
kaupassa
ROIDno-2021-1247
Valmistelija / lisätiedot:
Pertti Onkalo
pertti.onkalo@rovaniemi.fi
kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kauppakirja Uusi-Luoma-Karvo 26.3.2021
2 karttaote Uusi-Luoma-Karvo
3 Ounasvaara kaupungin maanomistus
Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan
kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi
yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta
on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä lukien.
Etuosto tarkoittaa kaupungin oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan
sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kaupunki asettuu ostajan tilalle, saaden
kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle
määrättyjä ehtoja. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kaupungin maapolitiikassa
lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä
myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne
maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kaupungin on korvattava ostajalle
kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.
Maapoliittisen ohjelman mukaan etuostolain mukaista kaupungin etuosto- oikeutta
käytetään tarvittaessa. Etuosto-oikeutta käytetään maanhankintakeinona silloin, kun
kaupan kohteena oleva kiinteistö on kaupungille tarpeellinen joko nykyisiin tai
tulevaisuuden tarpeisiin.
Etuosto-oikeuden kohteena oleva kiinteistökauppa koskee karttaliitteen 2 mukaista
tilaa 698-401-53-221 Uusi-Luoma-Karvo, jonka pinta-ala on n. 3,145 hehtaaria. Etuosto-
oikeuden kohteena oleva tila sijaitsee Ounasvaaralla, jonka kehittäminen on
Rovaniemen kaupunkistrategia 2025 mukainen keskeinen strateginen valinta. Kohde
sijaitsee matkailu- ja golfkenttäalueen lähiympäristössä sekä on osayleiskaavan
mukaisella retkeily- ja virkistysalueella (VR). Kaupankohde rajoittuu kaupungin
omistamiin maa-alueisiin (liite 3).
Kaupungilla on etuostolain (608/77) mukainen etuosto-oikeus 25.3.2021 tehdyssä
liitteen 1 mukaisessa kiinteistökaupassa. Etuosto-oikeuden käyttö turvaa ja edistää
kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman
maanhankintapolitiikan mukaista.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki käyttää etuostolain mukaista
etuosto-oikeuttaan 26.3.2021 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa, joka koskee n.
3,156 hehtaarin suuruista tilaa 698- 401-53-221, Uusi-Luoma-Karvo.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Sanna Karhu saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.00 ja Hilpi Ahola poistui klo
16.00.
Tiedoksi
Kaupan osapuolet (tiedoksianto hallintolain 60 §:n mukaisesti); Maanmittauslaitos /
kirjaamisasiat; Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Sakari Manninen, Outi Martikainen
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Tekninen lautakunta, § 95,20.08.2019
Elinvoimalautakunta, § 51,30.03.2021
Kaupunginhallitus, § 128, 12.04.2021
§ 128
Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2
ROIDno-2019-1681
Tekninen lautakunta, 20.08.2019, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 12.8.2019
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3.
kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on
muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuemerkintä (YO)
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle
asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2. Yliopiston opetukseen liittyvä toiminta alueella
on loppunut ja rakennukset ovat tällä hetkellä osittain tyhjillään. Rakennusten kunto
on välttävä (kuntoluokka 2/5). Alue sopisi keskustaläheisen sijaintinsa vuoksi hyvin
asumiskäyttöön.
Kaavoituksen mukaan haettua asemakaavan muutosta voitaisiin ryhtyä tutkimaan.
Alueen lähiympäristössä on useita kerrostaloja, joista viimeisimpänä
ovat valmistuneet Siljotie 1-3 talot vuonna 2017. Siljotie 1-3 asemakaavaa
muutettiin vuonna 2013.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 281 tontin 3
asemakaavan muuttamista ryhdytään tutkimaan. Asemakaavamuutoksen vireille tulo
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville palvelupiste
Osvittaan sekä kaupungin internet -sivuille Kaavatorille. Asemakaavan
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muuttamisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksina
300 €/kaavakuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy
kaupunginvaltuusto. Kaavaprosessin yhteydessä selvitetään maankäyttösopimuksen
laadinnan tarve.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 30.03.2021, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Kaavaluonnos VE1
3 Kaavaluonnos VE2
4 Kaavaluonnos VE3
5 Voimassa oleva asemakaava ja kaavaehdotusesitys_220321
6 Asemakaavan selostus
7 Vuorovaikutuslomake_vireille tulo
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 22.3.2021
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen 3.
kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on
muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuemerkintä (YO)
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja
10000 - 12000 k-m2. Yliopiston opetukseen liittyvä toiminta alueella on loppunut ja
rakennukset ovat tällä hetkellä osittain tyhjillään. Rakennusten kunto on välttävä
(kuntoluokka 2/5). Alue sopisi keskustaläheisen sijaintinsa vuoksi hyvin
asumiskäyttöön.
Asemakaavamuutoksen vireille tulon kuuleminen järjestettiin 17.-30.10.2019.
Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).
On laadittu kolme vaihtoehtoista asemakaavan muutosluonnosta (kaavaluonnokset
VE 1-3).
Asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 29.5.-11.6.2020. Mielipiteitä
ei jätetty.
Nähtävillä olon jälkeen hakija on laadittanut tontinkäyttösuunnitelman ja
kaavatutkielman, joissa on tehty yhteistyötä kaupungin kanssa. Em.
suunnitelmien pohjalta laadittiin asemakaavan muutos, jossa asuinkerrostalojen
korttelialueelle (AK) on merkitty neljä rakennuspaikkaa. Rakennusoikeutta on merkitty
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yhteensä 10000 k-m2 . Tontille voi sijoittaa autosuoja-, talous- ja huoltorakennuksia

yhteensä 1200 k-m2. Kerrosluku on VI. Tontille saa sijoittaa maanalaisia pysäköintejä ja
/tai pihakannen, jonne voidaan osoittaa myös autopaikkoja.
Ramboll Oy:n laatii alueelle meluselvityksen. Saatujen melulaskentakuvien perusteella
ovat aiemmin kaavakarttaan merkityt melumääräykset oikeansuuntaisia,
määräyksiä tarkennetaan tarvittaessa lopullisen raportin valmistuttua ennen
kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 3.kaupunginosan korttelin
281 tontin 3 asemakaavan muutosehdotukseksi valitaan 22.3.2021 päivätty
kaavakartta, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavan muuttamisesta ja
käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksina 300 €
/kaavakuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus.
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 12.04.2021, § 128
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Anttila
janne.anttila@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Kaavaluonnos VE1
3 Kaavaluonnos VE2
4 Kaavaluonnos VE3
5 Voimassa oleva asemakaava ja kaavaehdotusesitys_220321
6 Asemakaavan selostus
7 Vuorovaikutuslomake_vireille tulo
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Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että 3.
kaupunginosan korttelin 281 tontin 3 asemakaavan muutosehdotukseksi
valitaan 22.3.2021 päivätty kaavakartta, joka asetetaan julkisesti nähtäville.
Asemakaavan muuttamisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä
kuulutuskustannuksina 300 € /kaavakuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan
maankäyttösopimus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä ja
kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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§ 129
Kiinteistö Oy Liike-Jaakon osakkeiden (numerot 16-182) myynti
ROIDno-2021-587
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
tilapalvelupäällikkö
Liitteet

1 Kauppakirja Liike-Jaako Osakkeet LUONNOS
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 k 8
Tilapalvelukeskus omistaa Kiinteistö Oy Liike-Jaakon osakkeet numerot 16-182
osoitteessa Totontie 1, 97410 Muurola. Osakkeet ovat olleet julkisesti myynnissä
kiinteistön välittäjällä ensimmäisen kerran keväällä 2017. Liike-Jaako on valmistunut
vuonna 1967 ja Tilapalvelukeskuksen omistamissa tiloissa on aiemmin ollut vuokralla
Lapin pelastuslaitos. Tilat ovat pääosin olleet tyhjillään pidemmän aikaa ja tällä
hetkellä osa tiloista on vuokrattu. Kiinteistö Oy Liike-Jaakon osakkeista (16-182) on
saatu 19.2.2021 kirjallinen ja hyväksyttävä ostotarjous 6.000,00 euroa Kesko Oyj:ltä.
Liitteenä on kauppakirjaluonnos.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myy osoitteessa Totontie 1, 97140 Muurola sijaitsevan Kiinteistö Oy
Liike-Jaakon osakkeet numerot 16-182 velattomaan hintaan 6.000,00 euroa Kesko Oyj:
lle. Kauppakirja laaditaan, kun kaupunginhallituksen päätös saa lainvoiman.
Kaupunginhallitus valtuuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan kauppakirjan ja
luovuttamaan osakekirjat, kun päätös saa lainvoiman.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kesko Oyj, Tilapalvelukeskus
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, § 4,02.02.2021
Sivistyslautakunta, § 18,25.02.2021
Elinvoimalautakunta, § 38,02.03.2021
Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, § 13,16.03.2021
Kylien kehittämisjaosto, § 13,17.03.2021
Nuorisohallitus, § 3,18.03.2021
Perusturvalautakunta, § 46,23.03.2021
Vammaisneuvosto, § 7,26.03.2021
Vanhusneuvosto, § 11,31.03.2021
Kaupunginhallitus, § 130, 12.04.2021
§ 130
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021 - 2025
ROIDno-2020-2302
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, 02.02.2021, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten
määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja
käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen
laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat
toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman
laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti
kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.
Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka
tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
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3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Ohjelman lopullista versioita varmistellaan parhaillaan. Ohjelman
päätöksentekoprosessi etenee siten, että sivistyslautakunta käsittee
ohjelmaa helmikuun kokouksessaan, jonka jälkeen ohjelma lähetetään
lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin, päätyen
lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Kulttuurituottajat Roosa Nevala ja Matti Selin esittelevät kokouksessa Rovaniemen
Kulttuuriohjelman (versio 2.2.2021) prosessia. Sivistyslautakunta käsittelee
kulttuuriohjelmaa kokouksessaan 25.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Hyte-jaosto kuulee esittelyn kulttuuriohjelmaprosessista (luonnos 2.2.2021) ja
merkitsee sen tiedoksi.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa kulttuurituottaja Roosa
Nevalaa ja kulttuurituottaja Matti Seliniä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan
esityksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta, 25.02.2021, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten
määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja
käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen
laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat
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toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman
laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti
kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.
Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka
tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Ohjelman päätöksentekoprosessi etenee siten, että sivistyslautakunnan käsiteltyä
ohjelman helmikuun kokouksessaan, se lähetetään lausuntokierrokselle lautakuntiin
ja vaikuttamistoimielimiin, päätyen lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Flatlight Creative Housen edustaja Ida Tirkkonen ja kulttuurituottajat Roosa Nevala ja
Matti Selin esittelevät kokouksessa Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Varis, hallintopäällikkö
Sivistyslautakunta kuulee esittelyn Rovaniemen kaupungin
kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025, hyväksyy ohjelman ja lähettää sen esityksen
mukaisesti lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin.
Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 02.03.2021, § 38
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Valmistelijat / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
ELINVOIMALAUTAKUNTA 2.3.2021
Elinvoimalautakunnan lausunto, Rovaniemen kulttuuriohjelma 2021-2025
Sivistyslautakunta on kuullut 25.2.2021 esittelyn Rovaniemen kaupungin
kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025, hyväksynyt ohjelman ja lähettänyt
ohjelman lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin.
Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä
ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma
edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että
kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä
yhteiskehittää eri sisältöjä.
Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta toteaa Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmasta seuraavaa:
Rovaniemen kaupungin kulttuurivisio on asetettu korkealle ja sen toteutuminen
edellyttää hyvää yhteistyötä yksilöiden, yhteisöjen ja kaupungin välillä. Tähän
edellytykseen onkin ohjelmassa kiinnitetty huomiota ja kaupungin laaja
kulttuuriekosysteemi on ohjelmassa tuotu hyvin esille. Kulttuuriohjelman ydinteemat:
hyvinvointi, yhdenvertaisuus, yhteistyö, kulttuurin monipuolisuus ja vetovoimatekijät
kiinnittävät huomiota niin yksilön hyvinvointiin ja hyvää arkeen, kuin laajemminkin
Rovaniemen kaupungin elinvoima- ja pitovoimatekijöihin. Rovaniemen kaupungin
kulttuuriohjelma 2021-2025 on selkeä ja tässä ajassa elävä tiivis kokonaisuus, minkä
pohjalta Rovaniemen kaupungilla on hyvät edellytykset onnistua tavoitteessaan
rohkeana ja luovana arktisena pääkaupunkina. Lisäksi elinvoimalautakunta pyytää
kiinnittämään huomioita erityisryhmien tarpeisiin kulttuuritiloissa.
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Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, 16.03.2021, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten
määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja
käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen
laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat
toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman
laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti
kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.
Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka
tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
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Ohjelman päätöksentekoprosessi etenee siten, että sivistyslautakunnan käsiteltyä
ohjelman helmikuun kokouksessaan, se lähetetään lausuntokierrokselle lautakuntiin
ja vaikuttamistoimielimiin, päätyen lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston lausunto:
Rovaniemen kaupungin Kulttuuriohjelmassa 2021-2025 otetaan hyvin huomioon,
kuinka tärkeää ja olennaista on, että laadukkaita ja turvallisia kulttuuripalveluja on
saatavilla koko Rovaniemen alueella; siellä missä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä elää ja
asuu. Palvelujen tasapuolisen saatavuuden toteutuminen on erityisen tärkeää
lapsiperheiden, lasten ja nuorten näkökulmasta tarkasteltuna. Kulttuurin
harrastaminen tasapuolisessa, turvallisessa toimintaympäristössä kutsuu mukaan
tekemään, kokemaan ja luomaan uutta läpi elämän, tukien kasvua ja yhteisöllisyyden
kokemuksen syntymistä. Samalla luodaan sosiaalista pääomaa, herätetään ajatuksia,
tapoja ilmentää tunteita ja oppia uutta.
Digitaaliset palvelut lisäävät kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja siten myös laajasti
yhdenvertaisuutta. Laadukkaat ammattitason etäkonsertit ja työpajat tuovat erityisesti
nyt, Koronapandemia-aikana, toivottua hyvinvointia, hyvää mieltä ja luovaa tekemistä.
LaNu-jaosto korostaa, että samalla kun lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta
edistetään, tulee ottaa huomioon esteettömyys osana palvelujen tuottamista.
Erikanavaiset tuotannot, ovat hyvä keino edistää osallisuutta. Kulttuurista voi tällöin
nauttia paikan päällä tai etäyhteyksien avulla.
On hienoa, että Kulttuuriohjelman 2021-2025 tekeminen on ollut osallistava prosessi,
jossa on huomioitu lapset ja nuoret - päiväkodeille ja kouluille lähetettiin postikortit,
joihin lapset ja nuoret tuottivat kirjoittamalla ja piirtämällä kulttuuriohjelmaan ja -
kyselyyn liittyviä ajatuksiaan. Kerättyjen palautteiden, tuotosten ja toiveiden avulla
toimintaa on jatkossa mahdollista kehittää laaja-alaisesti, hyödyntäen olemassa olevia
verkostoja harrastus-ja kulttuuritarjonnassa ja niiden tuottamisessa. Samalla
toteutetaan jo ohjelmassa olevaa ekosysteemiajattelua, jossa kaikki toimijat toimivat
yhdessä, omien näkökulmien ja tavoitteiden kautta.
Rovaniemen kulttuuriympäristö kutsuu innostaen mukaan eri toimijoita toteuttamaan
kulttuuriohjelman visioita tukien lasten ja perheiden ohjattua ja omatoimista
harrastamista. Lasten ja nuorten osallisuuden haasteena voivat olla pitkät välimatkat
ja perheiden taloudellinen tilanne. Alkuun päässyt Suomen malli
harrastustustoiminnan kehittäjänä avaa myös rovaniemeläisille lapsille, nuorille ja
lapsiperheille hienoja uusia harrastamisen mahdollisuuksia ja tilaisuuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee kokouksessa esittelyn Rovaniemen
kaupungin kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025 ja antaa edelläolevan lausuntonaan.
Päätös
Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kylien kehittämisjaosto, 17.03.2021, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Meeri Vaarala
meeri.vaarala@rovaniemi.fi
vs. alueellisten palvelujen johtaja
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kulttuuriohjelma 2021-2025
Kylien kehittämisjaoston lausunto, Rovaniemen kulttuuriohjelma
Sivistyslautakunta on hyväksynyt kulttuuriohjelman 25.2.2021 kokouksessaan ja
lähettänyt lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausunnot on
annettava 31.3.2021 mennessä, minkä jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Rovaniemen kulttuuriohjelma on kaupunkistrategian mukainen sekä kaupungin uutta
brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava.
Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka
tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Kulttuurituottajat Saija Kestilä ja Leena Koponen esittelevät Rovaniemen
kulttuuriohjelmaa.

Ehdotus
Esittelijä: Meeri Vaarala, vs. alueellisten palvelujen johtaja
Kylien kehittämisjaosto esittää lausuntonaan seuraavaa:
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Kyseessä on Rovaniemen ensimmäinen kulttuuriohjelma. Ohjelman tavoite on
asetettu riittävän korkealle. Kylien kehittämisjaosto pitää tärkeänä, että Rovaniemen
kaupungin laaja maaseutualue elävine kyläkulttuureineen ymmärretään selkeäksi
osaksi toimivaa kulttuuriekosysteemiä. Kyläkulttuurin arvo tunnetaan ja tunnistetaan;
kulttuurin tekeminen ja kuluttaminen yhdessä toimien on perinteinen tapa toimia
kylissä.
Kylien kehittämisjaosto haluaa korostaa kulttuuriohjelman keskeistä tavoitetta edistää
kunnan asukkaiden tasa-arvoa. Kulttuurin tulee kuulua kaikille asuinpaikasta ja
tulotasosta riippumatta ja kaupungin tulee aktiivisesti edistää kulttuuripalveluiden
saatavuutta ja saavutettavuutta.
Päätös
Kulttuurituottajat Saija Kestilä ja Hannu Raudaskoski saapuivat kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 15.56.
Kulttuurituottajat Saija Kestilä ja Hannu Raudaskoski esittelivät kylien
kehittämisjaostolle Rovaniemen kulttuuriohjelmaa.
Kaupunginhallituksen edustaja Kalervo Björkbacka poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 16.09.
Kulttuurituottajat Saija Kestilä ja Hannu Raudaskoski poistuivat kokouksesta klo 16.16.
Kylien kehittämisjaosto päätti vs. alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Nuorisohallitus, 18.03.2021, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kaupungin Kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten
määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja
käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen
laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat
toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman
laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti
kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.
Keskeisenä ajatuksena on, että Kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka
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tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Ohjelman päätöksentekoprosessi etenee siten, että sivistyslautakunnan käsiteltyä
ohjelman helmikuun kokouksessaan, se lähetetään lausuntokierrokselle lautakuntiin
ja vaikuttamistoimielimiin, päätyen lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Nuorisohallituksen lausunto:
"Rovaniemen kaupungin Kulttuuriohjelmassa 2021-2025 otetaan hyvin huomioon,
kuinka tärkeää ja olennaista on, että laadukkaita ja turvallisia kulttuuripalveluja on
saatavilla koko Rovaniemen alueella; siellä missä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä elää ja
asuu. Palvelujen tasapuolisen saatavuuden toteutuminen on erityisen tärkeää
lapsiperheiden, lasten ja nuorten näkökulmasta tarkasteltuna. Kulttuurin
harrastaminen tasapuolisessa, turvallisessa toimintaympäristössä kutsuu mukaan
tekemään, kokemaan ja luomaan uutta läpi elämän, tukien kasvua ja yhteisöllisyyden
kokemuksen syntymistä. Samalla luodaan sosiaalista pääomaa, herätetään ajatuksia,
tapoja ilmentää tunteita ja oppia uutta.
Digitaaliset palvelut lisäävät kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja siten myös laajasti
yhdenvertaisuutta. Laadukkaat ammattitason etäkonsertit ja työpajat tuovat erityisesti
nyt, Koronapandemia-aikana, toivottua hyvinvointia, hyvää mieltä ja luovaa tekemistä.
Nuorisohallitus näkee tärkeänä, että samalla kun lasten ja nuorten kulttuurista
osallisuutta edistetään, tulee ottaa huomioon esteettömyys osana palvelujen
tuottamista. Erikanavaiset tuotannot, ovat hyvä keino edistää osallisuutta. Kulttuurista
voi tällöin nauttia paikan päällä tai etäyhteyksien avulla.
On hienoa, että Kulttuuriohjelman 2021-2025 tekeminen on ollut osallistava prosessi,
jossa on huomioitu lapset ja nuoret - päiväkodeille ja kouluille lähetettiin postikortit,
joihin lapset ja nuoret tuottivat kirjoittamalla ja piirtämällä kulttuuriohjelmaan ja -
kyselyyn liittyviä ajatuksiaan. Kerättyjen palautteiden, tuotosten ja toiveiden avulla
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toimintaa on jatkossa mahdollista kehittää laaja-alaisesti, hyödyntäen olemassa olevia
verkostoja harrastus-ja kulttuuritarjonnassa ja niiden tuottamisessa. Samalla
toteutetaan jo ohjelmassa olevaa ekosysteemiajattelua, jossa kaikki toimijat toimivat
yhdessä, omien näkökulmien ja tavoitteiden kautta.
Rovaniemen kulttuuriympäristö kutsuu innostaen mukaan eri toimijoita toteuttamaan
kulttuuriohjelman visioita tukien lasten ja perheiden ohjattua ja omatoimista
harrastamista. Lasten ja nuorten osallisuuden haasteena voivat olla pitkät välimatkat
ja perheiden taloudellinen tilanne. Alkuun päässyt Suomen malli
harrastustustoiminnan kehittäjänä avaa myös rovaniemeläisille lapsille, nuorille ja
lapsiperheille hienoja uusia harrastamisen mahdollisuuksia ja tilaisuuksia.
Nuorisohallitus näkee, että Kulttuuriohjelma 2021-2025 lisää lasten ja nuorten
osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihin kulttuurisesta näkökulmasta.
Samalla UNICEFin Lapsiystävällinen kunta-mallin mukaisesti lasten oikeus kulttuuriin
edistyy."
Kokouksessa kulttuuriohjelman esittelevät kulttuurituottajat Saija Kestilä ja Leena
Koponen.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisohallitus kuulee kokouksessa esittelyn Rovaniemen kaupungin
Kulttuuriohjelmasta vuosille 2021-2025 ja antaa edelläolevan lausuntonaan.
Päätös
Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta, 23.03.2021, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuulikki Louet-Lehtoniemi
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laadinta käynnistettiin vuonna 2020 ja on
nyt edennyt lausuntokierrokselle.
Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Sivistyslautakunta hyväksyi ohjelman 25.2.2021 ja lähetti sen lausuntokierrokselle
lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään
kaupunginhallituksen käsittelyyn.
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Tavoitteena on ollut kulttuuriohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä
ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma
edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että
kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä
yhteiskehittää eri sisältöjä.
Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Ehdotus
Esittelijä: Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta toteaa Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmasta seuraavaa:
Maailman terveysjärjestö WHO:n tekemän laajan raportin (2019) mukaan taiteen ja
kulttuurin terveysvaikutukset ovat kiistattomat, ei yksistään hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kannalta, vaan myös sairauksien hoidossa ja hallinnassa. Esimerkiksi
yksinäisyyden on todettu olevan merkittävä terveysriski: sillä on yhteys muun muassa
mielen sairauksien kehittymiseen sekä ennenaikaiseen kuolemaan. Tähän voidaan
vaikuttaa kulttuuri- ja taidetoiminnalla, joka muun muassa vähentää yksinäisyyttä,
edistää sosiaalista sitoutumista, lisää sosiaalista tukea ja sosiaalista pääomaa.
Nyt lausuttavana oleva kulttuuriohjelma on laadittu laajassa yhteistyössä
kaupunkilaisten ja kulttuurin ammattilaisten kanssa moderneilla ja raikkailla tavoilla,
joka yksistään on edistämässä ohjelmaan sitoutumista. Ekosysteemiajattelu tuo
ohjelman tavoitteet lähemmäksi niitäkin toimijoita, jotka eivät aiemmin ole kokeneet
aihepiiriä omakseen. Kulttuuriohjelma yhdistää yksilön, yhteisön ja kaupungin
toimivaksi ekosysteemiksi, ei ainoastaan "harvoille tai valituille" tarkoitetuksi
toiminnaksi. Kulttuuriohjelman ydinteemoja voisi soveltaa hyvin myös sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluihin. Kulttuuri kuuluu kaikille- teema on ollutkin jo pitkään
tärkeä osa hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluiden yhteistyötä, nyt ohjelman myötä se
syventyy entisestään. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee, tulee
kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset huomioida myös hyvinvointialueen
palveluissa, vähintäänkin kaupungin kanssa tehtävänä tiiviinä yhteistyönä.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen
mukaisesti.
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Vammaisneuvosto, 26.03.2021, § 7
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laadinta käynnistettiin vuonna 2020 ja on
nyt edennyt lausuntokierrokselle.
Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Sivistyslautakunta hyväksyi ohjelman 25.2.2021 ja lähetti sen lausuntokierrokselle
lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään
kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Tavoitteena on ollut kulttuuriohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä
ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma
edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että
kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä
yhteiskehittää eri sisältöjä.
Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Ehdotus
Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Kulttuuriohjelman tavoite 2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia
mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
Neuvosto haluaa korostaa ja pitää tärkeänä, että etenkin kuulon esteettömyys tulee
huomioida ja toimia tarpeen mukaisesti kaikissa kaupungin kulttuuripalveluita
tarjoavissa kohteissa. Esteettömyys takaa, että kaikilla on yhdenvertaiset
mahdollisuudet toimia erilaisissa tiloissa ja osallistua järjestettyihin
tapahtumiin. Vammaisneuvosto esittää seuraavia käytännön toimenpiteitä ja
huomioita esteettömien kulttuuripalveluiden toteuttamiseksi:
Induktiosilmukka: Äänensiirtojärjestelmän ääni siirretään puhujan mikrofonista
suoraan kuulolaitteeseen.
Opastus: tulee olla selkeä ja näkyvä.
Valaistus: Tärkeää etenkin huonokuuloisilla, suuri osa viesteistä välittyy huuliota,
eleitä ilmeitä seuraamalla.
Selkeä puhe: Selkeä puhe on rauhallista ja hyvin artikloitua, että jokainen sana
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erottuu toisistaan.
Istumajärjestys: Kuulovammaisille soveltuvin U -muoto tai iso pyöreä pöytä josta on
helppo nähdä kaikki kasvokkain.
Tulkkaus: Kirjoitustulkkaus, viitotun puheen tulkkaus,viittomakielen tulkkaus.
Muuta huomioitavaa: Tapahtuman/ tilaisuuden teknisen vastuuhenkilön on hyvä
perehtyä silmukkajärjestelmään ja sen toimivuuteen. Siirrettävän muualta vuokratun
laitteiston osalta tulee tiedossa olla vähintään puhelinnumero jonne voi soittaa.
Keskeisimpinä toimijoina ja kulttuuria tuottavina tiloina teatteri, Korundi ja kirjasto:
Teatteri: Induktio ei läheskään saavuttanut kaikkia kuulovammaisia (heikko
kuuluvuus). Tekstityksessä olisi ollut apua jota on oopperassa ja elokuvateattereissa.
Yleisesti ottaen teksityksestä tulisi jatkossa panostaa tekstin oikean
heijastamispaikkaan sopivaan kontrastiin ja kirjainkokoon. Teatterin sivuilla tulisi
kertoa millä katsomorivillä induktio toimii, myös siitä milloin induktio on testattu ja
kenen toimesta. Lippujen varausjärjestelmään tulisi olla vaihtoehtona yhteydenotto
sähköpostilla tai muu sähköinen varausjärjestelmä, kun asiakas on
kuulovammainen. Ennen kaikkea kuulovammaiset toivovat palvelutarjoijijen itse
aktivoituvan kehittämään toimintaansa.
Korundi: Äänensiirto ei toimi konserteissa.
Kirjasto: Kuulovammaiset käyttää eniten kirjastopalveluita.
Päätös
Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä:
- Kohta "kulttuuri kuuluu kaikille" kuvailutulkkaus otetaan huomioon
kulttuuripalveluiden toteutuksessa.
- Kuljetuspalveluiden toimivuus pitää taata kulttuuripalveluiden saavutettavuudessa

Vanhusneuvosto, 31.03.2021, § 11
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laadinta käynnistettiin vuonna 2020 ja on
nyt edennyt lausuntokierrokselle.
Kulttuuriohjeman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Sivistyslautakunta hyväksyi ohjelman 25.2.2021 ja lähetti sen lausuntokierrokselle
lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma viedään
kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Tavoitteena on ollut kulttuuriohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Keskeisenä
ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.04.2021

9/2021

31 (58)

edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että
kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä
yhteiskehittää eri sisältöjä.
Kulttuuriohjelman tavoitteet tiivistetysti ovat:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Ehdotus
Vanhuseuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Ydinteemat ovat selkeät ja hyvin tahtotilaa kuvaavat. Toisaalta kulttuurin kuluttajan
roolissa olevana ohjelma on ulkoisilta puitteiltaan erittäin hyvin kiillotettu mainos
kulttuurin yleisen tason haaveista. Positiivista on, että ohjelma on laadittu monen eri
tahon yhteistyönä ja myös tavalliset kaupunkilaiset ovat päässeet sanansa sanomaan.
Hyvä teoreettinen ohjelma, mutta kaipaa enemmän konkretiaa:
Kohta ”Täällä on jotain, mitä muualla ei ole” toivoisi mainitaa jostain esimerkistä. Meillä
on viime vuosina tehty kaupungissa paljon positiivisia asioita kulttuurinkin saralla,
esimerkiksi mm. oman kulttuurituottajan palkkaaminen ikäihmisten palveluihin.
Asiasta ei ole juurikaan tiedotettu, mutta onneksi hyvä työ on näkynyt kokemuksina.
Kohta ”kulttuuriekosysteemi, kulttuurin luomat vetovoimatekijät, pohjoisen taika, arktisen
osaamisen koti” toimijoilla ja kuluttajilla lienee toteuttamiskelpoisia tavoitteita tuleville
vuosille, joten tavalla tai toisella olisi hyvä ohjelmassakin näkyä jokin paikallinen
konkreettinen hanke. Se antaisi enemmän mielenkiintoa seurantaa tekevillekin kuin
ohjelmassa mainittu kyseinen lause.
Kohta ”kulttuuriohjelma koskettaa jokaista rovaniemeläistä. Se on suunnattu kaikille
kulttuurin tekijöille ja kokijoille ammattilaisista ja harrastajista kulttuurin kuluttajiin.” on
hyvä asia, mutta viestintä tuskin tavoittaa ainakaan niitä kulttuurin kokijoita, joista
suuri osa jää sähköisen viestinnän ulottumattomiin.
Kohta ”Yhteisten tavoitteiden ja tekemisen kautta syntyy Suomen toimivin
kulttuuriekosysteemi.” Ohjelma ei anna kuitenkaan väitteeseen yhtään konkreettista
suunnitelmaa tai tekoa. Termin kulttuuriekosysteemi määritelmä jää epäselväksi
ilmaisuksi, mitä termi tarkoittaa konkreettisesti? Ilmaisujen pitäisi olla niin selkeitä,
että kun määritelmä tai teksti on luettu, lukija pystyy asian omin sanoin
määrittelemään. Kun selityksen mukaan ekosysteemin keskipisteessä olemme me
kaikki rovaniemeläiset kaipaamme yksilöityjä asioita yleisen tason sanahelinän
lisäksi. Onko mahdotonta lisätä niitä lyhyesti ohjelmaan? Esimerkiksi Kulttuuri kuuluu
kaikille -osiossa mainitaan, että ”Tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen kaupungissa on
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yksi yhteisen tekemisen kulmakivistä." Tärkeimmät kehittämistarpeet tuskin veisivät
liikaa tilaa.
Kohta "Kulttuuri antaa näkökulmia". Olisiko tässäkin ripaus konkretiaa paikallaan.
Kauniita sanoja. Miten Rovaniemi on erityinen paikka tehdä ja hengittää kulttuuria,
onko se vain tunne että näin on? Miten "kulttuurilupauksia" seurataan ja miten
toimitaan, että kaikenikäiset kaupunkilaiset pääsevät osallisiksi kohdasta
"Digitaalisuus on vakiintunut osa kulttuuripalveluita ja -tuotantoa".
Ohjelman loppupuolelle sijoittuvat kulttuurilupaukset antavat suuntaa tuleville
vuosille. Millä keinoin tavoitteisiin aiotaan tai halutaan pyrkiä, se ei ohjelmasta selviä.
Samalla herää kysymys kenelle ohjelma ja sen seuranta on todella tarkoitettu.
Väheksymättä vähääkään digitaalisen keskustelun aikakautta meidän on pakko vielä
jonkin aikaa ottaa huomioon se väestönosa, joka jää uuden viestinnän ulkopuolelle.
Metodeja siihen löytyy.
Päätös
Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 12.04.2021, § 130
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuriohjelma 2021-2025
Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten
määrittely vuosille 2021-2025, oli kulttuuripalvelujen toiminta- ja
käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.
Tavoitteena on ollut työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä
kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen
laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä kehitettiin tavat ja kanavat
toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnettiin kulttuuriohjelman
laatimisessa kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti
kehitettyjä eri kanavia hyödynnettiin ja pilotoitiin.
Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa.
Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa
oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja
toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on ollut luoda ohjelma, joka
tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille,
kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille.
Ohjelmatyössä otettin huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet,
joiden toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo,
kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:
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1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja
taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Kulttuuriohjelman valmistelu toteutettiin Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja
taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi
oli seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu ja
korttikampanja, 4. Ohjelman kirjoitustyö ja kommentointi, 5. Esittely ja lanseeraus.
Kulttuuriohjelma 2021-2025 on hyväksytty sivistyslautakunnassa 25.2.2021 § 18, jonka
jälkeen se on lähetetty lausuntokierrokselle lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin.
Kulttuurituottajat Roosa Nevala ja Matti Selin esittelevät kokouksessa Rovaniemen
kaupungin kulttuuriohjelman.
Sivistyslautakunta 25.2.2021 § 18, esittää kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman 2021-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman 2021-
2025 sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kulttuurituottaja Roosa Nevalaa ja kulttuurituottaja
Matti Seliniä sekä palvelualuepäällikkö Merja Tervoa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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§ 131
Lausunto käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä
ROIDno-2021-1218
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) mukaan
kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi
ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat
valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) mukaan käräjäoikeuden
lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan
alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen
asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava
vähintään yksi lautamies.
Lautamiesten määrää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä
muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa
oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa käsiteltävien
asioiden määrä on oleellisesti muuttunut.
Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista käräjäoikeudelle ja
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on varattava tilaisuus antaa asiassa
lausunto.
Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä
28.4.2017 (OM 14/31/2016).
Edellä esitetyn johdosta Tuomioistuinvirasto pyytää käräjäoikeuksia (pl. Ahvenanmaan
käräjäoikeus) arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja kunkin
tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon
lautamieskokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. Kunnasta
valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön
ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Tuomioistuinvirasto pyytää myös, että
ennen virastolle tehtävää esitystä käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville
kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten
lukumäärän osalta.
Lapin käräjäoikeus varaa yllä olevaan lausuntopyyntöön viitaten tuomiopiiriinsä
kuuluville kunnille tilaisuuden antaa lausunto kunnasta valittavien lautamiesten
lukumäärästä. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 16.4.2021.
Rovaniemen kaupungilla on tällä hetkellä 18 käräjäoikeuden lautamiestä.
Lautamiesten lukumäärä on ollut riitävä.
Ehdotus
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Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan Lapin käräjäoikeudelle, että Rovaniemen
kaupungista valittavien lautamiesten lukumäärä on riittävä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lausunto Lapin käräjäoikeudelle 16.4. mennessä sähköpostina Lapin käräjäoikeuden
virastopostiin lappi.ko.hallinto@oikeus.fi
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Nuorisovaltuusto, § 4,23.02.2021
Kaupunginhallitus, § 132, 12.04.2021
§ 132
Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen
ROIDno-2017-480
Nuorisovaltuusto, 23.02.2021, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Toimintasääntö 1.1.2021
Nuorisovaltuustovaalit 2020 osoittivat, että nuorisovaltuuston toimintasääntöä on
tarpeen päivittää yleisvarajäsenten osalta. Yleisvarajäsenten runsas määrä ei ole
tarkoituksenmukaista toiminnan kannalta. Yleisvarajäsenten määrä tulee olla 5-8
jäsentä, jotta toiminta on motivoivaa myös varajäsenten osallisuuden
näkökulmasta. Uudistuksen avulla varajäsenet pääsevät enemmän osallisiksi
nuorisovaltuuston vuosittaisesta toiminnasta. Toimintasäännön muutos astuu
voimaan heti.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Tervo, palvelualuepäällikkö
Nuorisovaltuusto hyväksyy esitetyt toimintasäännön muutokset ja esittää
kaupunginhallitukselle päivitetyn toimintasäännön hyväksymistä.
Päätös
Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 12.04.2021, § 132
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luiro
anne.luiro@rovaniemi.fi
suunnittelija
Liitteet

1 Toimintasääntö 1.1.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Rovaniemen nuorisovaltuuston toimintasäännön
liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Nuorisovaltuusto
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§ 134
Toimiohje kaupungin edustajan nimeämisestä Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n
hallitukseen
ROIDno-2021-83
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Susanna Junttila pyytää 6.4.2021 saapuneella sähköpostillaan eroa Rovaseudun
Markkinakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä 1.5.2021 lukien tultuaan
valituksi Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n
yhtiökokousedustajalle, että Susanna Junttilalle myönnetään ero yhtiön hallituksen
jäsenen tehtävästä 1.5.2021 lukien. Lisäksi kaupunginhallitus antaa toimiohjeen
uuden henkilön nimeämisestä Rovaseudun Markkinkiinteistöt Oy:n hallitukseen.
Kaupunginhallitus on 22.2.2021 § 55 nimennyt yhtiökokousedustajaksi
kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion sekä päättänyt toimiohjeenaan, että yhtiön
hallitukseen valitaan Mika Kansanniva (pj.), Leif Wilenius (vpj.), Sanna Luoma, Tarja
Suopajärvi, Susanna Junttila, Jari Kokko ja Timo Lettijeff.
Päätös
Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:
n hallitukseen valitaan Mari Jolanki.
Esteellisyys
Susanna Junttila
Tiedoksi
Tiedoksi yhtiökokousedustaja
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§ 135
Kaupunginvaltuuston 22.3.2021 päätösten täytäntöönpano
ROIDno-2017-500
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus
katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 22.3.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksen
yhteydessä jätettiin kuusi valtuustoaloitetta.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
todeta, että valtuuston kokouksessaan 22.3.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty
virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi
tai ole muutoin lainvastaisia,
panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ei toimenpiteitä
§ 14 Pöytäkirjan tarkastus
Ei toimenpiteitä
§ 15 Ilmoitusasiat
Ei toimenpiteitä
§ 16 Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 02/2021
Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta
§ 17 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaavoitus
§ 18 Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
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Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
§ 19 Eroaminen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä sekä
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Ansala
Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri
§ 20 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet
Jakelu:
toimenpiteitä varten: kirjaamo
§ 21 Valtuustoaloite lyhytaikaisen pysäköinnin pysäköintimaksun poistamisesta
keskustan alueella
Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, suunnittelupäällikkö Aku Raappana
§ 22 Aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi
Ei toimenpiteitä
§ 23 Valtuustoaloite kaikille nuorille kesätöitä
Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, erityisasiantuntija Sanna Mäensivu
§ 24 Valtuustoaloite Rovaniemen koirapalveluiden kehittäminen
Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka
Ylinmapa, kaupunginpuutarhuri Mirja Vääräniemi
§ 25 Valtuustoaloite Ahkiomaantien kehittäminen
Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoiman toimiala, suunnittelupäällikkö Aku Raappana
§ 26 Valtuustoaloite nuoristamme Rovaniemen elinvoimatekijä
Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, toimialajohtaja Jukka Kujala,
palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin ja erityisasiantuntija Sanna Mäensivu
§ 27 Valtuustoaloite venepaikkamaksuista
Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka
Ylinampa ja metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 136
Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

perusturvalautakunta 23.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 30.3.2021
elinvoimalautakunta 30.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 6.4.2021
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 28 Erityissuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka (53045001), 24.03.2021
Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 33 Maa-alueiden vaihto / Hiihtomäentie, 26.03.2021
Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 7 Keltakankaan kokoustilojen av-tekniikan kustannukset (korjattu kaupunginjohtajan
15.1.2021 § 1 oikeaan päätössarjaan), 03.03.2021
§ 13 Koronavirustilanteeseen liittyvät suositukset 23.3.2021, 25.03.2021
§ 14 Lukioiden palaaminen lähiopetukseen, 26.03.2021
Talouspäätös:
§ 11 Talous- ja rahoitusjohtajan laskujen hyväksyntäoikeus, 25.03.2021
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 12 Edustajan nimeäminen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
neuvottelukuntaan, 25.03.2021
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 79 Asuinrakennuspaikan no 2 vuokraus Hirvaalla, 24.03.2021
§ 80 Asuinrakennusten tontin 3-3063-3 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 24.03.2021
§ 81 Asuntotontin 10-10302-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 24.03.2021
§ 82 Asuntotontin 10-10300-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 83 Rivitalotonttia 17-5574-2 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa,
24.03.2021
§ 84 Asuntotontin 10-10290-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 85 Asuntotontin 10-10301-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 86 Asuntotontin 10-10262-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 87 Asuntotontin 8-8233-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.03.2021
Talous- ja rahoitusjohtaja
Talouspäätös:
§ 5 Kuntatodistus 23.3.2021, 23.03.2021
Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Sairaalaniemen rakennushistoriaselvitys, pienhankinta, 30.03.2021
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Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 53 Kerrostalotontin 698-3-3060-16 os. Willamonkuja 1 vuokraoikeuden siirto,
24.03.2021
§ 54 Asuinrakennuspaikan nro 2 vuokrasopimuksen purkaminen Songan yleiskaava-
alueella, 24.03.2021
§ 56 Teollisuustontin 9-9050-4 myynti os. Ahjotie 36, 25.03.2021
§ 58 Asuntotontin 13-13307-3 vuokraoikeutta koskevat järjestelyt Ylikylässä, 30.03.2021
Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Asiahallinnan suunnittelija, 31.03.2021
Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
§ 2 Kiinteistömanagerin toimen täyttäminen, 31.03.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja
toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-
oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,
että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 137
Ilmoitusasiat
Lapin liitto
Lapin pelastuslautakunnan pöytäkirja 18.03.2021, pöytäkirja liitteineen on viety
pelastuslaitoksen kotisivuille 26.03.2021 ja se on luettavissa
osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting&id=2021565
Museovirasto
lausunto 25.3.2021 Ounaskosken yläaste ja entinen opettajien asuinrakennus,
rakennussuojeluasia
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
yhtymähallituksen 31.3.2021 päätöksistä kokouksen tarkastettu
pöytäkirja. Kokouspöytäkirja on julkiselta osaltaan luettavissa osoitteessa
https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2021
/3132021. Pöytäkirja kuulutetaan 1.4.2021 koulutuskuntayhtymän julkisessa
tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.
redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset
Tervolan kunta
maaseutulautakunnan kokouspöytäkirjat, 1-3/2021 19.2.2021, 5.3.2021 ja
26.3.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 24,01.02.2021
Kaupunginhallitus, § 138, 12.04.2021
§ 138
LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän jäsenen ja
puheenjohtajan nimeäminen
ROIDno-2021-119
Kaupunginhallitus, 01.02.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotuksen ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen
ympäristöministeriöön valmisteltavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto
antoi päätöksensä Natura-poikkeamisiin liittyen 1.2.2018 ja 19.11.2019. Näin ollen
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä
eteenpäin.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjasi ohjausryhmä, jonka tahot
Lapin liiton hallitus nimesi 17.12.2012. Viimeisin ohjausryhmän kokous on pidetty
10.11.2016. Lapin liitto pyytää nimeämään Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan
ohjausryhmään jäsenensä ja heille varajäsenet 29.1.2021 mennessä.
Ohjausryhmään pyydetään nimeämään sekä miehiä että naisia. Mikäli ohjausryhmään
valitaan luottamushenkilöitä, tulee ainakin heidän osaltaan huomioida tasa-arvon
toteutuminen.
Ohjausryhmän jäsenet edustavat viranomaistahoja, jotka normaalin käytännön
mukaan vastaavat edustajiensa ansionmenetyksistä ja matkakuluista. Ohjausryhmään
olisi hyvä nimetä kuntien johtavia luottamus- tai virkahenkilöitä. Kunnista varsinaisten
jäsenten lisäksi ohjausryhmään voi asiantuntijana osallistua kunnan kaavoituksesta
vastaava, mikäli hän ei kuulu varsinaiseen kokoonpanoon. Uuden ohjausryhmän
ensimmäinen kokous pidetään 18.2.2021 Rovaniemellä, johon on mahdollista
osallistua myös etänä.
Vuonna 2012 nimetyn ohjausryhmän osapuolet ja jäsenet käyvät ilmi
oheismateriaalista.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa
ohjaavaan ohjausryhmän kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion ja hänen
varajäseneksi elinvoimajohtaja Jukka Kujalan. Kaupunginhallitus nimeää
ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenen ja hänelle varajäsenen. Kaavoituspäällikkö
Markku Pyhäjärvi voi asiantuntijana osallistua ohjausryhmän työskentelyyn.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti nimetä luottamushenkilöjäseneksi ja ohjausryhmän
puheenjohtajaksi Liisa Ansalan sekä varajäseneksi Maria-Riitta Mällisen. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti nimetä toiseksi asiantuntijajäseneksi kaupungininsinööri
Jukka Ylinamman.

Kaupunginhallitus, 12.04.2021, § 138
Kaupunginvaltuusto on 22.3.2021 myöntänyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Liisa Ansalalle eron kaupunginvaltuustosta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan
tehtävästä 1.5.2021 lukien.
Kaupunginhallitus on 1.2.2021 § 24 nimennyt Liisa Ansalan Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavan ohjausryhmään jäseneksi ja puheenjohtajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan
ohjausryhmään uuden jäsenen ja puheenjohtajan 1.5.2021 lukien.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmän jäseneksi ja puheenjohtajaksi Susanna
Junttilan.
Tiedoksi
Ilmoitus Lapin liittoon info@lapinliitto.fi
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Kaupunginhallitus, § 176,23.04.2018
Kaupunginhallitus, § 139, 12.04.2021
§ 139
LISÄPYKÄLÄ: Edustajan nimeäminen lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään
ROIDno-2018-1114
Kaupunginhallitus, 23.04.2018, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Nuorisolain 3 luvun 9 §:ssä määritellään kuntien nuorisotyötä ja -politiikkaa.
Asiakokonaisuuteen liittyvät nuorisotyön toteuttaminen, kasvatuksellisuus, eri
toimintamuodot sekä moniammatillisuuden näkökulma.
Lain 9a § määrittelee kunnassa tehtävän moniammatillisen yhteistyön ja sitä varten
kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-,
sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Tarvittaessa
työryhmää voi täydentää myös muiden alojen edustajilla.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on toiminut Rovaniemellä vuodesta 2011 lähtien ja
vuonna 2014 verkoston nimeksi muutettiin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjausryhmä.
Lain määrittelemät tehtävät ovat:
1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten
tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta
tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin
ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta
suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.
Edellä mainittuja lainkohtia tarkastellaan siten, että lasten näkökulma on mukana.
Ohjausryhmä toimii myös UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -mallin
koordinaatioryhmänä sekä Rovaniemen kaupungin LAPE-työryhmänä.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa vuodessa ja kokouksia teemoitetaan. Asiantuntijoita
kutsutaan mukaan tarvittaessa.
Kaupunginjohtaja on päätöksellään 9.4.2018 § 47 nimennyt lapsi- ja
nuorisopoliittiseen ohjausryhmään seuraavat henkilöt:
Palvelualuepäällikkö Merja Tervo, ohjausryhmän puheenjohtaja, nuorisopalveluiden
esimies Nella Sepänheimo, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, etsivän nuorisotyön
koordinaattori Tero Rautio, sihteeri, palvelualuepäällikkö Ritva Olsén, erityisopetuksen
koordinaattori Irmeli Vähäaho, sivistystoimen asiantuntija Anne Luiro, vs.
kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu, projektipäällikkö Joni Minkkinen (Nuorten
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Ohjaamo), johtava sosiaalityöntekijä Johanna Alajoutsijärvi (lastensuojelu),
palveluesimies Eija Savelius-Koski (aikuisten sosiaalipalvelut), kaupunginarkkitehti
Tarja Outila, varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Sanna-Maija Laiho,
hallintoylilääkäri Paula Reponen, palveluesimies Tarja Laurila (terveysneuvonta),
opinto-ohjaaja Päivi Palovaara (koulutuspalvelut), rikoskomisario Reko Silvenius
(poliisi), kuraattori Sirkka Vaarala (Puolustusvoimat), nuorisojärjestöjen edustaja Raija
Vanhamaa (Rovalan Nuoret ry), nuorisopastori Ari Jarva (Rovaniemen srk),
asiakkuuspäällikkö Sanna Kähkönen (Eduro-säätiö), palveluesimies Päivi Kuusela (TE-
toimisto), palvelupäällikkö Leila Hurtig (Lapin koulutuskeskus REDU),
mielenterveysyksikön Mielitiimin vastaava hoitaja Sirkku Valve (Lapin sairaanhoitopiiri)
ja nuorisovaltuuston edustaja opiskelija Joni Nieminen.
Rovaniemen kaupunginhallitusta, koulutuslautakuntaa ja vapaa-ajanlautakuntaa
pyydetään nimeämään edustajansa Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Lapsi- ja nuorisopoliittiseen
ohjausryhmään.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä ohjausryhmään kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Liisa Ansalan.

Kaupunginhallitus, 12.04.2021, § 139
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Kaupunginhallitus on 23.4.2018 nimennyt Liisa Ansalan kaupunginhallituksen
edustajaksi lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjausryhmään.
Kaupunginvaltuusto on 22.3.2021 myöntänyt Liisa Ansalalle eron
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan
tehtävästä 1.5.2021 alkaen.
Kaupunginhallituksen tulee nimetä uusi edustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen
ohjausryhmään.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä uuden edustajan lapsi- ja nuorisopoliittiseen
ohjausryhmään 1.5.2021 lukien.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmään kaupunginhallituksen
edustajaksi Sanna Karhun.
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Kaupunginhallitus, § 58,22.02.2021
Kaupunginhallitus, § 117,29.03.2021
Kaupunginhallitus, § 140, 12.04.2021
§ 140
LISÄPYKÄLÄ: Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan viran täyttäminen
ROIDno-2021-557
Kaupunginhallitus, 22.02.2021, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Elinvoimapalvelujen_toimialajohtajan_virka_hakukuulutus
Toimialajohtajan virka on tulossa avoimeksi elinvoimapalvelujen toimialalla nykyisen
viranhaltijan Jukka Kujalan tultua valituksi Tornion kaupunginjohtajaksi. Kujala ei ole
vielä irtisanoutunut toimialajohtajan virasta mutta hän on siirtymässä uuteen
tehtävään 1.8.2021 alkaen.
Koska virantäyttöprosessi on ajallisesti pitkä, on toimialajohtajan virka
tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Näin voidaan välttää katkokset toimialajohtajan tehtävien vakituisessa hoitamisessa ja
virka täyttää 1.8.2021 alkaen. Mikäli tilanne Jukka Kujalan virkasuhteen osalta jostakin
syystä muuttuisi, voidaan virantäyttöprosessi tarvittaessa keskeyttää.
Hallintosäännön 55 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi valitseva viranomainen eli
toimialajohtajan viran osalta kaupunginhallitus.
Kaupunginhallituksen päätöksellä 16.12.2019 § 504 toimialajohtajan viran
kelpoisuusehdoksi on vahvistettu ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito. Viran tehtäväkohtainen palkka on 7793,94 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
julistaa elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan viran haettavaksi
17.3.2021 klo 12.00 mennessä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti ja,
että
hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan KuntaRekryssä, Mol.fi:ssä,
kuntalehti.fi:ssä ja lisäksi lyhennetty hakuilmoitus julkaistaan Lapin Kansassa ja
Helsingin Sanomissa ja, että ilmoitusta markkinoidaan muilla digitaalisilla
kanavilla mahdollisuuksien mukaan;
rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että
haastateltavat on valittu ja
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valita haastatteluryhmän.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti nimetä haastatteluryhmään kaupunginhallituksen
puheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat tai ryhmän
nimeämän edustajan.

Kaupunginhallitus, 29.03.2021, § 117
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Määttä, Hanna Haurinen
antti.maatta@rovaniemi.fi, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja, henkilöstölakimies
Toimialajohtajan virka on ollut haettavana 17.3.2021 klo 12.00 mennessä. Hakuajan
kuluessa vastaanotettiin 17 hakemusta. Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran
kelpoisuusehtoja, jotka ovat ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito. Hakuasiakirjat ja niistä laadittu yhteenveto ovat esityslistan liitteenä.
Rekrytointi on toteutettu anonyyminä rekrytointina. Tämä tarkoittaa sitä, että
hakijoiden identiteettitiedot (esimerkiksi nimi, ikä ja sukupuoli) on poistettu
hakuasiakirjoista. Identiteettitiedot ovat kokonaisuudessaan rekrytoijien käytettävissä
sen jälkeen, kun haastateltavat on valittu.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita haastatteluun kutsuttavat hakijat.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
valita haastatteluun kutsuttavat hakijat ja
päättää, että haastattelut toteutetaan siten, että haastattelijana toimii
soveltuvuusarvioinnit toteuttava konsultti. Haastatteluryhmän sihteerinä toimii
henkilöstöjohtaja.
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että valintaprosessin alustava
aikataulu on seuraava:
Haastatteluryhmä haastattelee hakijat 12.4. alkavalla viikolla.
Kaupunginhallitus valitsee 19.4. hakijat joille toteutetaan
soveltuvuusarviointi.
Konsultti raportoi soveltuvuusarviointien tulokset kaupunginhallitukselle
3.5. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus haastattelee lyhyesti (30 min)
hakijat joille soveltuvuusarviointi on toteutettu.
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Valintapäätös voidaan alustavan suunnitelman mukaan tehdä 10.5.
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun hakijat B, C, D, E, H ja N.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.
Mika Kansanniva saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.05.

Kaupunginhallitus, 12.04.2021, § 140
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan
rekrytointia valmistelevaan haastatteluryhmään nimetään aiemmin nimettyjen
henkilöiden lisäksi Susanna Junttila.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
-
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Muutoksenhakukielto
§122, §123, §124, §128, §130, §131, §133, §134, §135, §136, §137, §140
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§125, §126, §129, §132, §138, §139
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Oikaisuvaatimus
§127
Oikaisuvaatimusohje
OTE: Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
VALITUSOSOITUSOHJE
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi,
kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai
muusta tiedostosta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

